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Om at bo i Søllerød i 50’er og 60’erne

Mothsgården under istandsættelse i 1973. 
(Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune)

Poul Rasmussens Købmandsbutik, Søllerødvej 45 i 1951. 
På billedet ses Poul Rasmussen, hans hustru Ketty Ras-
mussen og deres tre børn. (Hertz Foto / Historisk Arkiv 
for Rudersdal Kommune)

Søllerød Vin & Tobak, Søllerødvej 50, i 1950. (Historisk 
Arkiv for Rudersdal Kommune)

Søllerød Terrasserne, som havde Harald Plum som ar-
kitekt.

Postindleveringen i Supermarkedet i Søllerød Park. 
Der var ”Posthus” i butikken indtil ca. år 2000.
(Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune)

I 2010 er posthuset blevet til ”Købmandens” grøntaf-
deling.

I 1956 var det nyt og spændende med et Supermarked 
med selvbetjening.

I 2010 er det trendy at have en disk med betjening af 
servicemindede ekspedienter.

Søllerød kommunalbestyrelse (udsnit) med arkitetkt 
Harald Plum længst til venstre.
(Historisk arkiv for Rudersdal kommune)

Chr. Suhrs Cykelforretning på Søllerødvej 54 på den 
anden side af slagterforretningen. Fru Suhr modtog 
vasketøj for vaskeriet Sødal. Før der kom gang i cy-
kelforretningen var Chr. Suhr taxavognmand. Foto fra 
1945. (Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune)

Familien Suhr foran Cykel- og Autoværkstedet på Søl-
lerødgårdsvej, ca. 1937. (Historisk Arkiv for Rudersdal 
Kommune)

Poul Rasmussens Købmandsbutik Søllerødvej 45. Foto 
taget i 1951. (Hertz Foto / Historisk Arkiv for Ruders-
dal Kommune)

Familien Plum:
Sus Plum, 87 år, gift med arkitekt Harald Plum, medstifter 
af Venstre Socialisterne og medlem af Søllerød kommunes 
kommunalbestyrelse i en årrække.  Ægteparret fik fire søn-
ner, som alle voksede op i Søllerød. Familien byggede hus på 
Kong Valdemarsvej i foråret 1953.  Fem grunde var udbudt 
til salg for i alt 63.000 kr., men prisen blev presset længere ned 
og så slog Harald Plum til. Han tegnede selv familiens hus 
og sammen med kollegaen Henrik Iversen var Harald Plum 
arkitekten bag en række huse i Søllerød, bl.a. Carlsmindepar-
ken og Søllerødterrasserne. Harald Plum døde i 1993.

Forretningslivet:
Lørdag  formiddag  i Søllerød var noget helt særligt i 50erne. 
Især grønthandler Viggo Frederiksens forretning på Sølle-
rødvej var et tilløbsstykke. Fruerne stod i kø for at sikre sig de 
allerbedste grøntsager og snakken gik livligt imens. Og det 
var ikke kun grøntsager, der blev pakket ned i indkøbskur-
vene efter indkøbsturen forud for weekenden. Slagtervarer, 
kolonialvarer fra en af de tre købmænd, frisk brød og kager 
fra bageren, aviser og tobak.  I alt omkring ti forretninger på 
Søllerødvej sikrede, at alle dagligdags behov rigeligt kunne 
dækkes.

”Det var en pragtfuld tid”, husker Sus Plum, som stadig bor i 
huset på Kong Valdemarsvej, hvor hun har boet  i  57 år. ”Der 
var masser af liv i byen og man kunne købe alt, hvad en fami-
lie havde brug for for at få dagligdagen til at fungere.   ”Man 
fik rigtig god service.  En gang, hvor jeg var hos grønthandle-
ren lige inden lukketid, gav den godhjertede Fru Frederiksen 
mig   12 røgede sild med hjem til vores hund. Dem spiste 
familien med stor fornøjelse”.

Det sociale liv:
Holte Bios navnkundige direktør Ulrik Urskov var til at tale 
med. Hvis man ønskede en bestemt film, kunne han arran-
gere den, så det var en biograf, der blev flittigt benyttet.

”Ellers husker jeg ikke, at der var noget særligt foreningsliv, 
men det var et helt andet sted at bo dengang. Man kendte 
hinanden og børnene løb ind og ud af husene på vores vej. 
I dag kender jeg ikke ret mange, selvom jeg har boet her så 
længe og det er blevet vanskeligere at få kontakt med nye be-
boere. Vejfesterne er også ophørt, jeg tror, det er 10 år siden, 
vi holdt den sidste. Den store ændring kom, da forretninger-
ne en efter en lukkede. Det gjorde, at man ikke længere regel-
mæssigt mødte dem, man kendte i området og fik en snak ”, 
fortæller Sus Plum.

En anden fællesnævner var Søllerød Tidende. Avisen kom 
engang om ugen og serverede de sidste lokale nyheder og 
den blev studeret flittigt.

Søllerøds status:
Sus Plum voksede op  i  Charlottenlund  og  Jægersborg. 
Hun var en habil rytter og red bl.a. som ung med herrerne fra 
Jægersborg til Søllerød Kro, hvor rytterne fik  noget  godt at 
styrke sig på, inden turen gik tilbage. Den varede omkring 
fire timer i alt.

Men hvordan så hun og omverdenen  på, at familien beslut-
tede at slå sig ned i Søllerød?

”Søllerød havde ikke ry som et eksklusivt sted og var ikke et 
rigmandsområde. Det var tværtimod et sted, hvor man kun-
ne få råd til at bygge sit eget hus og det var grunden til, at vi 

kom herud. Mange nye familier gjorde det samme, og rigtig 
mange nye flyttede til,  da Søllerød Park blev bygget i 50erne. 
Det var et lille samfund, men vi kunne let komme til Køben-
havn, Virum og Kgs. Lyngby. Allerede dengang stoppede 
”Grisen” i  Nærum, og vi havde f.eks. bus på Attemosevej, der 
kørte til  Virum.  Jeg kunne se bussen fra vores hus på vej ned 
ad Attemosevej og kunne nå at løbe ned og fange den”, for-
tæller hun.

Købmand Krøyer:
Hans Krøyer blev født i 1947. Hans far Ib Krøyer Chri-
stensen var motorcykel- og automobilforhandler i 30’erne. 
Krigen kom og gjorde en ende på disse erhverv, og i 1945 
etablerede han købmandsforretning og blomsterforretning  
i ejendommen over for Søllerød Kro, hvor Søllerød Blom-
ster fortsat ligger. Han var gift med Grethe Sauerberg, hvis 
far Ewald var ejer af Søllerød Kro fra 1913 til sin død i 1945. 
Kroen havde dengang gårdhave med keglebane  dér,  hvor 
der i dag er parkeringsplads. Mange af søndagsgæsterne tog 
toget til Holte Station og gik gennem Geelsskov forbi trak-
tørstedet ved de nuværende tennisbaner og videre op til kro-
en for at lade sig beværte.

Købmand Krøyers Hans:
Hans Krøyer bor i dag i Nærum og husker tilbage på 50’erne 
og 60’erne. Han arbejder som gymnasielærer på Rungsted 
Gymnasium og har boet i kommunen hele sit liv på nær fem 
år, hvor han boede på kollegium i Gladsaxe.

”Min fars forretning blev tilknyttet organisationen ”Den Frie 
Købmand” og var en af tre købmandsforretninger på Sølle-
rødvej.  Vi holdt åbent fra  kl. 8 -17.30 ugens fem dage og lør-
dag fra 8 til 14.00. Den største købmand var Poul Rasmussen, 
og derudover var der købmand Svendsen. Så konkurrence 
var der nok af. I forretningen var der telefonomstilling til pri-
vaten, der lå der, hvor museets kontorer ligger i dag. Når der 
var travlt i forretningen, ringede min far  efter min mor, som 
så løb over gården for at hjælpe til med at ekspedere” siger 
Hans Krøyer.

Han kørte selv på budcykel ud med varer i området og leve-
rancerne gik helt til Skodsborgvej og Nærum. ”Det var ret 
langt og kunne være tungt, hvis der var mange varer, men vi 
leverede naturligvis varer til døren, og ofte fik kunderne kre-
dit, hvis de bad om det. Forretningens telefonnummer var 
”Holte  255”.

Strøget:
Søllerødvej var et provinsbyagtigt strøg med mange forret-
ninger.

”Jeg kunne købe det nye nummer af Illustrerede Klassikere i 
kiosken og  flæskesvær hos slagteren i den hvide ejendom på 
hjørnet af Søllerødvej og Søllerødgårdsvej.  Cykelsmeden  
lige ved siden af kunne lappe min cykel, og frisør Ivan skråt 
overfor sørgede for, at håret var i orden. Hos bageren købte 
jeg romkugler.  Der var også en damefrisør, en antikvitets-
forretning, en skomager og en rullekone, som sørgede for, 
at sengetøj og duge var glatte og fine. Hun blev efterfulgt af 
den  ”alternative”  købmand, som gik under navnet Kartof-
felmanden. Der var også et autoværksted og senest rykkede 
ejendomsmægleren ind i Poul Rasmussens gamle købmands-
forretning”.

De unge mødtes i grupper ved brønden ved gadekæret  om 
aftenen.  Det  var  før TV blev fast inventar i alle husstande, 
og ungdomsklubber var ikke opfundet endnu, så man mødte 
venner og veninder i det fri. Om vinteren løb børnene på 
skøjter på gadekæret.

Nye tider:
Købmand Poul Rasmussen etablerede i 1956 en selvbetje-
ningsbutik i Søllerød Park bebyggelsen, hvor Købmanden i 
Søllerød i dag har forretning.  

Der blev samtidigt etableret flere forretninger på Vangebo-
vej, og det blev langsomt enden på det livlige handelsliv på 
Søllerødvej.  Den sidste forretning, bortset fra blomsterfor-
retningen, lukkede sidst i 70’erne.

Typisk hus fra Søllerød i 50’erne


